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Pakeitimas 602
Jan Mulder, Niels Busk

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Parama, teikiama pagal 1 pastraipos a, 
b ir e punktuose nurodytas priemones, 
turi neviršyti 2,5 % 41 straipsnyje 
nurodytų nacionalinių ribų. Valstybės 
narės gali nustatyti tarpines ribas 
kiekvienai priemonei.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Following amendments on Article 68, paragraph 1. The amendment should fall in case these 
amendments are not adopted.

Pakeitimas 603
Katerina Batzeli

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Parama, teikiama pagal 1 pastraipos a, 
b ir e punktuose nurodytas priemones, 
turi neviršyti 2,5 % 41 straipsnyje 
nurodytų nacionalinių ribų. Valstybės 
narės gali nustatyti tarpines ribas 
kiekvienai priemonei.

Išbraukta.

Or. el

Pagrindimas

Αιτιολόγηση: Εφόσον δεν είναι υποχρεωτική η εφαρμογή του μέτρου αυτού όπως άλλωστε δεν 
είναι υποχρεωτικό ούτε το ποσοστό που θα αποφασίσει να εφαρμόσει το κάθε κράτος μέλος δεν 
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μπορεί εκ των προτέρων να οριστεί μέγιστο όριο για κάθε μέτρο. ¨Aλλωστε δεν υπάρχει 
κίνδυνος διατάραξης του ανταγωνισμού από μια διαφορετική χρηματοδότηση των επιμέρους 
μέτρων εφόσον οι πόροι παραμένουν εντός των εθνικών φακέλων.

Pakeitimas 604
Peter Baco

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Parama, teikiama pagal 1 pastraipos a, 
b ir e punktuose nurodytas priemones, 
turi neviršyti 2,5 % 41 straipsnyje 
nurodytų nacionalinių ribų. Valstybės 
narės gali nustatyti tarpines ribas 
kiekvienai priemonei.

4. Valstybės narės gali nustatyti tarpines 
ribas kiekvienai priemonei.

Or. sk

Pagrindimas

Predložený návrh by znamenal neopodstatnené byrokratické obmedzenie možnosti 
jednotlivých členských štátov ovplyvňovať vlastnú poľnohospodársku produkciu.

Pakeitimas 605
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Parama, teikiama pagal 1 pastraipos a, b 
ir e punktuose nurodytas priemones, turi 
neviršyti 2,5 % 41 straipsnyje nurodytų 
nacionalinių ribų. Valstybės narės gali 
nustatyti tarpines ribas kiekvienai 
priemonei.

4. Parama, teikiama pagal 1 pastraipos a, b 
ir e punktuose nurodytas priemones, turi 
neviršyti 10% 41 straipsnyje nurodytų 
nacionalinių ribų. Valstybės narės gali 
nustatyti tarpines ribas kiekvienai 
priemonei.

Or. es
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Pagrindimas

Es preciso ofrecer mayor flrxibilidad en los límites presupuestarios.

Pakeitimas 606
Constantin Dumitriu

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Parama, teikiama pagal 1 pastraipos a, b 
ir e punktuose nurodytas priemones, turi 
neviršyti 2,5 % 41 straipsnyje nurodytų 
nacionalinių ribų. Valstybės narės gali 
nustatyti tarpines ribas kiekvienai 
priemonei.

Parama, teikiama pagal 1 pastraipos a, b ir 
e punktuose nurodytas priemones, turi 
neviršyti 5 % 41 straipsnyje nurodytų 
nacionalinių ribų. Valstybės narės gali 
nustatyti tarpines ribas kiekvienai 
priemonei.

Or. ro

Pagrindimas

Plafonul de 2,5% este insuficient. Trebuie acordat mai multă libertate statelor membre pentru 
a-şi stabili limitele în funcţie de necesităţile specifice.

Pakeitimas 607
Kyösti Virrankoski

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Parama, teikiama pagal 1 pastraipos a, b 
ir e punktuose nurodytas priemones, turi 
neviršyti 2,5 % 41 straipsnyje nurodytų 
nacionalinių ribų. Valstybės narės gali 
nustatyti tarpines ribas kiekvienai 
priemonei.

4. Parama, teikiama pagal 1 pastraipos a ir
b punktuose nurodytas priemones, turi 
neviršyti procentinės dalies, atitinkančios 
1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos 
sprendimą dėl daugiašalių derybų 
Urugvajaus raunde (19861994) priimtų 
susitarimų patvirtinimo Europos 
bendrijos vardu jos kompetencijai 
priklausančių klausimų atžvilgiu1.
Valstybės narės gali nustatyti tarpines ribas 
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kiekvienai priemonei.
____________
1 OL L 1, 1994 12 23, p. 1.

Or. en

Pagrindimas

The figure set by the Commission is totally artificial. The only certainty is that support must 
be consistent with the undertakings given by the European Community in the Uruguay Round 
multilateral trade negotiations, in particular as regards the blue box and the ‘de minimis’ 
clause.

Pakeitimas 608
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Parama, teikiama pagal 1 pastraipos a, b 
ir e punktuose nurodytas priemones, turi 
neviršyti 2,5 % 41 straipsnyje nurodytų 
nacionalinių ribų. Valstybės narės gali 
nustatyti tarpines ribas kiekvienai 
priemonei.

4. Parama, teikiama pagal 1 dalyje 
nurodytas priemones, turi visiškai atitikti 
PPO vadinamosios žaliosios dėžės sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

It is important to ensure that support under these measures is in no way trade distorting and 
is therefore fully compatible with the conditions of the WTO Green box.  Using Article 68 to 
couple the aid which has just been decoupled is clearly a retrograde step and makes the CAP 
even harder to justify to EU citizens.
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Pakeitimas 609
Ioannis Gklavakis

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Parama, teikiama pagal 1 pastraipos a, b 
ir e punktuose nurodytas priemones, turi 
neviršyti 2,5 % 41 straipsnyje nurodytų 
nacionalinių ribų. Valstybės narės gali 
nustatyti tarpines ribas kiekvienai 
priemonei.

4. Parama, teikiama pagal 1 pastraipos a, b 
ir e punktuose nurodytas priemones, turi 
neviršyti 2,5 % 41 straipsnyje nurodytų 
nacionalinių ribų. Valstybės narės gali 
nustatyti tarpines ribas kiekvienai 
priemonei. Tačiau pirmoje dalyje 
numatytas apribojimas negalioja 
valstybėms narėms, kurioms taikomas 
Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 69 
straipsnis.

Or. el

Pagrindimas

Ορισμένα κράτη μέλη επέλεξαν κατά την εφαρμογή του ΕK 1782/2003 την πλήρη αποσύνδεση 
των ενισχύσεων διατηρώντας ένα πολύ μικρό ποσό παρακράτησης σύμφωνα με το άρθρο 69 
του σχετικού κανονισμού. Θα πρέπει συνεπώς να ληφθεί μέριμνα για τα κράτη μέλη που ήδη 
εφαρμόζουν το αρ. 69 του ΕK 1782/2003 και να τους δοθεί η δυνατότητα να ολοκληρώσουν την 
προσπάθεια που ξεκίνησαν το 2006 με ορίζοντα τουλάχιστον 7ετίας.

Pakeitimas 610
Giuseppe Castiglione

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Parama, teikiama pagal 1 pastraipos a, b
ir e punktuose nurodytas priemones, turi 
neviršyti 2,5 % 41 straipsnyje nurodytų 
nacionalinių ribų. Valstybės narės gali 
nustatyti tarpines ribas kiekvienai 
priemonei.

4. Parama, teikiama pagal 1 pastraipos a ir 
e punktuose nurodytas priemones, turi 
neviršyti 2,5 % 41 straipsnyje nurodytų 
nacionalinių ribų. Valstybės narės gali 
nustatyti tarpines ribas kiekvienai 
priemonei.

Or. it
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Pagrindimas

Occorre garantire un sistema di sicurezza, anche in termini di risorse finanziarie(contributi a 
fondi di mutualizzazione),  per affrontare i momenti di crisi a carico degli agricoltori  causati 
da malattie degli animali e delle piante.

Pakeitimas 611
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 1 pastraipos a ir d punktuose, teikiama 
išmokant metines papildomas išmokas,

a) 1 pastraipos a, b ir d punktuose, teikiama 
išmokant metines papildomas išmokas,

Or. es

Pakeitimas 612
Jan Mulder, Niels Busk

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) 1 pastraipos a ir d punktuose, teikiama 
išmokant metines papildomas išmokas,

a) 1 pastraipos d punkte, teikiama 
išmokant metines papildomas išmokas,

Or. en

Pagrindimas

Following amendments on Article 68, paragraph 1.
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Pakeitimas 613
Jan Mulder, Niels Busk

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) 1 pastraipos b punkte, teikiama 
išmokant metines papildomas išmokas, 
kaip antai, išmokas už galvijų vienetą ar 
išmokas už pievą,

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 614
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 1 pastraipos b punkte, teikiama 
išmokant metines papildomas išmokas, 
kaip antai, išmokas už galvijų vienetą ar 
išmokas už pievą,

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 615
Jan Mulder, Niels Busk

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 5 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) 1 pastraipos c punkte, teikiama 
padidinant vieneto vertę ir (arba) 
ūkininko teisių į išmoką skaičių,

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 616
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 5 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) 1 pastraipos e punkte, teikiama išmokant 
kompensacines išmokas, kaip nurodyta 70 
straipsnyje.

d) 1 pastraipos e punkte, teikiama išmokant 
kompensacines išmokas, kaip nurodyta 
Tarybos reglamento (EB) Nr. (...) dėl 
bendrosios žemės ūkio politikos pakeitimų 
iš dalies keičiant reglamentus (EB) 
Nr. 320/2006, (EB) Nr. 1234/2007 ir (EB) 
Nr. 3/2008 27a straipsnyje (naujame).

Or. es

Pagrindimas

Por coherencia con las enmiendas presentadas, se corrige la referencia al artículo 70 que 
pasaría a formar parte del Rglamento COM 104.

Pakeitimas 617
Jan Mulder, Niels Busk

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Perduoti teises į išmokas padidinus 
vieneto vertę ir suteikus papildomos teisės 
į išmokas, kaip nurodyta 5 pastraipos c 
punkte, galima tik jei perduodant teises į 
išmokas, perduodamas ir atitinkamas 
reikalavimus atitinkančių hektarų 
skaičius.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Following amendments on Article 68, paragraph 1.

Pakeitimas 618
Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Parama 1 pastraipoje nurodytoms 
priemonėms yra suderinama su kitomis 
Bendrijos priemonėmis ir politikos 
sritimis. 

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Non é ben chiaro quando una misura potrebbe essere stata prevista ai sensi del medesimo 
articolo 68 o ai sensi delle norme sullo Sviluppo Rurale. Alla luce della semplificazione 
auspicata dalla Commissione, la sua eliminazione consentirebbe la definizione di una 
gerarchia nell’adozione delle decisioni; in primis, pertanto, si adotterebbero le misure ex 
articolo 68 e, successivamente, si attuerebbe il finanziamento delle misure dei programmi per 
lo Sviluppo Rurale in conformità con le prime. Solo in questo modo si garantirebbe il rispetto 
della coerenza nell’adozione delle varie misure comunitarie.

Pakeitimas 619
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Parama 1 pastraipoje nurodytoms 
priemonėms yra suderinama su kitomis 
Bendrijos priemonėmis ir politikos sritimis. 

(7) Parama 1 pastraipoje nurodytoms 
priemonėms yra suderinama su kitomis 
Bendrijos priemonėmis ir politikos sritimis. 
Taigi reikėtų tiksliai, kaip daroma kaimo 
ir regionų plėtros politikos atveju, 
atsižvelgti į regioninės partnerystės 
principą (Leader metodas) skiriant 20 
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proc. pagal šį straipsnį suteiktų lėšų. 

Or. de

Pagrindimas

Die LEADER-Methode hat sich als besonders erfolgreich erwiesen, um die Effizienz der 
vergebenen Mittel für die jeweilige Region sicher zu stellen. Daher soll LEADER auch bei der 
Vergabe der Mittel nach Artikel 68 eine wesentliche Rolle spielen.

Pakeitimas 620
Katerina Batzeli

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Kasmet valstybės narės informuoja 
Komisiją apie numatomas priemones ir 
viešai paskelbia asignavimų paskirstymo 
tvarką ir kriterijus, gavėjų tapatybę ir 
jiems paskirtas sumas.

Or. el

Pakeitimas 621
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 8 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Valstybės narės kaupia lėšas, reikalingas 
teikti paramai, nurodytai:

8. Valstybės narės renka lėšas, reikalingas 
teikti paramai, nurodytai:

Or. es
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Pakeitimas 622
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 8 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 1 pastraipos a, b, c ir d punktuose, 
taikydamos linijinį ūkininkų teisių į 
išmokas sumažinimą ir (arba) iš 
nacionalinio rezervo,

a) 1 pastraipos a, b, c ir d punktuose:

i) taikydamos linijinį ūkininkų teisių į 
išmokas sumažinimą,

ii) sumažindamos nacionalines ribas 
sektoriams, kuriems skiriamios susietosios 
išmokos,
iii) skirdamos 9 straipsnio 4 dalyje 
numatytus asignavimus,
iv) iš nacionalinio rezervo,

Or. es

Pakeitimas 623
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 8 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 pastraipos e punkte, prireikus,
taikydamos linijinį vienos ar daugiau 
susijusių išmokų gavėjams sumažinimą 
pagal šios antraštinės dalies nuostatas ir 
neviršydamos 1 ir 3 pastraipose nurodytų 
ribų.

b) 1 pastraipos e punkte, taikydamos 
linijinį šios pastraipos a punkto i ir ii 
papunkčiuose numatytų priemonių 
sumažinimą.

Or. es
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Pakeitimas 624
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 8 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) jei valstybė narė atliko Reglamento 
(EB) Nr. 1728/2008 69 straipsnyje 
numatytus išskaitymus, ji gali ir toliau 
skirti šias lėšas sektoriams, kuriems 
taikomas minėtasis straipsnis, remiantis 
šio straipsnio 1 dalies a punkte nustatytais 
kriterijais. 

Or. es

Pagrindimas

Es necesario dar continuidad a las decisiones tomadas por los EEMM en el marco de la 
reforma del año 2003 y no poner en peligro los programas que se establecieron en virtud del 
antiguo artículo 69, cambiando las reglas de juego tan sólo unos pocos años después.

Pakeitimas 625
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Komisija 128 straipsnio 2 dalyje 
nurodyta tvarka nustato šioje skiltyje 
nurodytos paramos teikimo sąlygas, visų 
pirma siekdama užtikrinti suderinamumą 
su kitomis Bendrijos priemonėmis bei 
politikos sritimis ir išvengti paramos 
kaupimosi.

9. Komisija 128 straipsnio 2 dalyje 
nurodyta tvarka nustato šioje skiltyje 
nurodytos išsamias paramos teikimo ir 
oficialaus Komisijos pritarimo skirti 
paramą sąlygas, įskaitant kriterijus, kurie 
turi būti taikomi vietovėms parinkti, ir 1 
dalies b punkte nurodytos mažėjančios 
paramos pereinamojo laikotarpio pobūdį.
Komisija jokiu atveju negali pritarti 
paramai, kuri nesuderinama su bendrą 
rinkos organizavimą 
reglamentuojančiomis nuostatomis arba 
kuri galėtų trukdytų tinkamam bendro 
organizavimo funkcionavimui. Komisija 
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pritars šioms priemonėms tik tada, jei 
teigiamas indėlis į šio sektoriaus 
vystymąsi bus daug didesnis nei rizika 
iškreipti konkurenciją. Bet kokia parama, 
skirta pagal šį straipsnį, nebeteikiama nuo 
2013 m. sausio 1 d.

Or. en

Pagrindimas

It is important to put in place a rigorous approval process so that the Commission can ensure 
that Member States' schemes are only minimally distorting. Given that the amounts Member 
States can grant under the rules vary hugely it is important to restrict the use of Article 68 to 
ensure that it is not used to create competitive distortions leading to a more uneven playing 
field for EU producers.

Pakeitimas 626
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Komisija 128 straipsnio 2 dalyje 
nurodyta tvarka nustato šioje skiltyje 
nurodytos paramos teikimo sąlygas, visų 
pirma siekdama užtikrinti suderinamumą 
su kitomis Bendrijos priemonėmis bei 
politikos sritimis ir išvengti paramos 
kaupimosi.

9. Komisija 128 straipsnio 2 dalyje 
nurodyta tvarka nustato šioje skiltyje 
nurodytos paramos teikimo sąlygas, visų 
pirma siekdama užtikrinti suderinamumą 
su kitomis Bendrijos priemonėmis bei 
politikos sritimis ir išvengti konkurencijos 
iškraipymo tarp valstybių narių bei 
paramos kaupimosi. Bet kokia parama, 
skirta pagal šį straipsnį, nebeteikiama nuo 
2013 m. sausio 1 d.

Or. en

Pagrindimas

It is important that aid granted under this article does not become permanent in view of the 
next financial perspectives that have yet to be decided and also that approval of any aid 
should be done so as to avoid competitive distortions between member states.



PE412.067v01-00 16/46 AM\740073LT.doc

LT

Pakeitimas 627
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
68 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

68a straipsnis
Bendrijos perdraudimo sistema

Europos Komisija išnagrinėja galimybę 
įdiegti rinkos kainų perdraudimo sistemą 
atsižvelgdama į viršutines BŽŪP išlaidų 
ribas. Ji iki 2009 m. gruodžio mėn. 
pateikia ataskaitą šia tema.

Or. es

Pagrindimas

Algunas compañías europeas de seguros consideran posible el establecimiento de un régimen 
de reaseguros de los precios agrícolas a escala europea. Ello permitiría mantener una red de 
seguridad en los mercados europeos garantizando una renta adecuada a los productores tras 
el desmantelamiento de los instrumentos de intervención. El informe de la Comisión debería 
evaluar, entre otros elementos, la disposición de las compañías aseguradoras a participar en 
dicho régimen  así como su compatibilidad con el límite de ayudas de la caja "ambar" 
establecido en la Organización Mundial del Comercio.

Pakeitimas 628
Esther De Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasėlių draudimas Pagalba už draudimo įmokas

Or. nl
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Pakeitimas 629
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasėlių draudimas Žemės ūkio draudimas

Or. es

Pagrindimas

Este artículo debería extenderse también a los seguros relativos a la actividad ganadera. 
Asimismo debería abarcar la posible cobertura de otro tipo de fenómenos climáticos. En este 
sentido, el título del propio artículo debería cambiarse por el de seguros agrícolas puesto que 
las soluciones que se vienen aportando desde el sector asegurador privado, especialmente a 
través de pólizas multirriesgo han demostrado ser las soluciones más efectivas. Por otra 
parte, deberían fomentarse las pólizas multirriesgo que prevén la cobertura de distintos 
riesgos frente a las pólizas que cubren los  fenómenos climáticos de forma individual y 
específica.

Pakeitimas 630
José Manuel García-Margallo y Marfil

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasėlių draudimas Žemės ūkio draudimas

Or. es

Pagrindimas

Este artículo debería extenderse también a los seguros relativos a la actividad ganadera. 
Asimismo debería abarcar la posible cobertura de otro tipo de fenómenos climáticos. En este 
sentido, el título del propio artículo debería cambiarse por el de Seguros agrícolas puesto 
que las soluciones que se vienen aportando desde el sector asegurador privado, 
especialmente a través de pólizas multirriesgo han demostrado ser las soluciones más 
efectivas. Por otra parte, deberían fomentarse las pólizas multiriesgo que prevén la cobertura 
de distintos riesgos frente a las pólizas que cubren los  fenómenos climáticos de forma 
individual y específica.
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Pakeitimas 631
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali teikti finansinius 
indėlius pasėlių draudimo įmokoms, kai 
apsidraudžiama nuo nuostolių dėl 
nepalankių klimato sąlygų.

1. Valstybės narės gali teikti finansinius 
indėlius draudimo įmokoms, skirtoms 
kompensuoti:

a) nuostolius dėl nepalankių klimato 
sąlygų, kurios gali būti prilygintos 
stichinėms nelaimėms,
b) kitus dėl nepalankių klimato sąlygų 
susidariusius nuostolius, 
c) ekonominius nuostolius dėl gyvūnų ar 
augalų ligų arba kenkėjų antplūdžio.

Or. es

Pakeitimas 632
José Manuel García-Margallo y Marfil

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali teikti finansinius 
indėlius pasėlių draudimo įmokoms, kai 
apsidraudžiama nuo nuostolių dėl 
nepalankių klimato sąlygų.

1. Valstybės narės gali teikti finansinius 
indėlius draudimo įmokoms, skirtoms 
kompensuoti:

a) nuostolius dėl nepalankių klimato 
sąlygų, kurios gali būti prilygintos 
stichinėms nelaimėms,
b) kitus dėl nepalankių klimato sąlygų 
susidariusius nuostolius, 
c) ekonominius nuostolius dėl gyvūnų ar 
augalų ligų arba kenkėjų antplūdžio.
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Or. es

Pakeitimas 633
Esther De Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali teikti finansinius 
indėlius pasėlių draudimo įmokoms, kai 
apsidraudžiama nuo nuostolių dėl 
nepalankių klimato sąlygų.

1. Valstybės narės gali teikti finansinius 
indėlius pasėlių draudimo įmokoms, kai 
apsidraudžiama nuo nuostolių dėl 
nepalankių klimato sąlygų, arba draudimo 
įmokoms, kai apsidraudžiama nuo 70 
straipsnio 2 dalies b punkte nurodytų 
ekonominių nuostolių dėl gyvūnų ar 
augalų ligos protrūkio.

Or. nl

Pakeitimas 634
Katerina Batzeli

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali teikti finansinius 
indėlius pasėlių draudimo įmokoms, kai 
apsidraudžiama nuo nuostolių dėl 
nepalankių klimato sąlygų.

1. Valstybės narės gali teikti finansinius 
indėlius, kurie papildo nacionalinių 
ūkininkų socialinio draudimo sistemų 
indėlius, pasėlių draudimo įmokoms, kai 
apsidraudžiama nuo nuostolių dėl 
nepalankių klimato sąlygų.

Or. el
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Pakeitimas 635
Jan Mulder, Niels Busk

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali teikti finansinius 
indėlius pasėlių draudimo įmokoms, kai 
apsidraudžiama nuo nuostolių dėl 
nepalankių klimato sąlygų.

1. Valstybės narės gali teikti finansinius 
indėlius pasėlių draudimo įmokoms, kai 
apsidraudžiama nuo nuostolių dėl 
nepalankių klimato sąlygų arba 
nepalankių klimato sąlygų, kurių žąla yra 
žinoma.

Or. en

Pagrindimas

As ´adverse climatic events´ means weather conditions which can assimilated to a natural 
disaster and destroy more than 30% of the average of annual production of a given farmer in 
the preceding three-year period or a three-year average based on the preceding fiveyear 
period, Member States should be given the option to grant financial contributions to crop 
insurance against those ´adverse climatic events´.

Pakeitimas 636
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Valstybės narės gali teikti finansinius 
indėlius pasėlių draudimo įmokoms, kai 
apsidraudžiama nuo nuostolių dėl 
nepalankių klimato sąlygų.

(1) Valstybės narės gali teikti finansinius 
indėlius pasėlių draudimo įmokoms, kai 
apsidraudžiama nuo nuostolių dėl 
nepalankių klimato sąlygų, jei buvo imtasi 
atitinkamų prevencinių priemonių 
siekiant išvengti žinomos rizikos.

Or. de

Pagrindimas

Um einen sorgsamen Umgang mit Steuergeldern sicherzustellen sowie 



AM\740073LT.doc 21/46 PE412.067v01-00

LT

Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, muss sichergestellt sein, dass Betriebe  nur dann 
unterstützt werden, wenn sie standortamgepasst wirtschaften und nicht beispielsweise stark 
wasserzehrende Pflanzen in Gebieten mit bekanntem, hohem Risiko für Sommertrockenheiten 
anbauen.

Pakeitimas 637
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame straipsnyje „nepalankios oro 
sąlygos“ – tai tokie gamtos reiškiniai, kurie 
gali būti prilyginti stichinėms nelaimėms, 
kaip antai: šalna, kruša, ledas, lietus arba 
sausra, kurios sunaikina daugiau kaip 30 % 
atitinkamo ūkininko praėjusių trejų metų 
metinio produkcijos vidurkio arba trejų 
metų vidurkio, apskaičiuoto remiantis 
praėjusių penkerių metų vidurkiu, išskyrus 
geriausius ir prasčiausius produkcijos 
rezultatus.

Šiame straipsnyje „nepalankios oro 
sąlygos“ – tai tokie gamtos reiškiniai, kurie 
gali būti prilyginti stichinėms nelaimėms, 
kaip antai: šalna, kruša, ledas, lietus arba 
sausra, kurios sunaikina daugiau kaip 30 % 
atitinkamo ūkininko praėjusių trejų metų 
metinio produkcijos vidurkio arba trejų 
metų vidurkio, apskaičiuoto remiantis 
praėjusių penkerių metų vidurkiu, išskyrus 
geriausius ir prasčiausius produkcijos 
rezultatus.

Šiame straipsnyje, pvz., „atitinkamos 
prevencinės priemonės“ – tai prie 
aplinkos pritaikytų augalų auginimas.

Or. de

Pakeitimas 638
José Manuel García-Margallo y Marfil

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame straipsnyje „nepalankios oro 
sąlygos“ – tai tokie gamtos reiškiniai, kurie 
gali būti prilyginti stichinėms nelaimėms, 
kaip antai: šalna, kruša, ledas, lietus arba 
sausra, kurios sunaikina daugiau kaip 30 % 
atitinkamo ūkininko praėjusių trejų metų
metinio produkcijos vidurkio arba trejų 

Šiame straipsnyje:
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metų vidurkio, apskaičiuoto remiantis 
praėjusių penkerių metų vidurkiu, išskyrus 
geriausius ir prasčiausius produkcijos 
rezultatus.

a) „nepalankios oro sąlygos“ – tai tokie 
gamtos reiškiniai, kurie gali būti prilyginti 
stichinėms nelaimėms, kaip antai: šalna, 
kruša, ledas, lietus arba sausra, kurios 
sunaikina daugiau kaip 30 % atitinkamo 
ūkininko praėjusių trejų gamybos ciklų
metinio produkcijos vidurkio arba trejų 
metų vidurkio, apskaičiuoto remiantis 
praėjusių penkerių metų vidurkiu, išskyrus 
geriausius ir prasčiausius produkcijos 
rezultatus.

b) „ekonominiai nuostoliai“ – tai visos 
ūkininko patirtos papildomos išlaidos dėl 
ūkininko taikytų išskirtinių priemonių 
siekiant sumažinti pasiūlą susijusioje 
rinkoje arba didelį produkcijos 
sumažėjimą. Išlaidos, kurios gali būti 
kompensuojamos pagal kitas Bendrijos 
nuostatas, ir išlaidos, patirtos taikant visas 
kitas sveikatos ir veterinarines arba 
fitosanitarines priemones, nelaikomos 
ekonominiu nuostoliu.

Or. es

Pagrindimas

Las definiciones contenidas en este artículo relativas a los fenómenos climáticos irían en 
línea con los conceptos utilizados en las disposiciones comunitarias siguientes:

- La Comunicación de la Comisión sobre gestión de riesgos y crisis en la agricultura -COM 
(2005) 74, 

- Las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007-2013 
(DO C   319 de 27.12.2006)

- El Reglamento (CE) nº 1857/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006
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Pakeitimas 639
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame straipsnyje „nepalankios oro 
sąlygos“ – tai tokie gamtos reiškiniai, kurie 
gali būti prilyginti stichinėms nelaimėms, 
kaip antai: šalna, kruša, ledas, lietus arba 
sausra, kurios sunaikina daugiau kaip 30 % 
atitinkamo ūkininko praėjusių trejų metų
metinio produkcijos vidurkio arba trejų 
metų vidurkio, apskaičiuoto remiantis 
praėjusių penkerių metų vidurkiu, išskyrus 
geriausius ir prasčiausius produkcijos 
rezultatus.

Šiame straipsnyje:

a) „nepalankios oro sąlygos“ – tai tokie 
gamtos reiškiniai, kurie gali būti prilyginti 
stichinėms nelaimėms, kaip antai: šalna, 
kruša, ledas, lietus arba sausra, kurios 
sunaikina daugiau kaip 30 % atitinkamo 
ūkininko praėjusių trejų gamybos ciklų
metinio produkcijos vidurkio arba trejų 
metų vidurkio, apskaičiuoto remiantis 
praėjusių penkerių metų vidurkiu, išskyrus 
geriausius ir prasčiausius produkcijos 
rezultatus.

b) „ekonominiai nuostoliai“ – tai visos 
ūkininko patirtos papildomos išlaidos dėl 
ūkininko taikytų išskirtinių priemonių, 
siekiant sumažinti pasiūlą susijusioje 
rinkoje arba didelį gamybos sumažėjimą. 
Išlaidos, kurios gali būti kompensuojamos 
pagal kitas Bendrijos nuostatas, ir 
išlaidos, patirtos taikant visas kitas 
sveikatos ir veterinarines arba 
fitosanitarines priemones, nelaikomos 
ekonominiu nuostoliu.

Or. es
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Pakeitimas 640
Constantin Dumitriu

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame straipsnyje „nepalankios oro 
sąlygos“ – tai tokie gamtos reiškiniai, kurie 
gali būti prilyginti stichinėms nelaimėms, 
kaip antai: šalna, kruša, ledas, lietus arba 
sausra, kurios sunaikina daugiau kaip 30 % 
atitinkamo ūkininko praėjusių trejų metų 
metinio produkcijos vidurkio arba trejų 
metų vidurkio, apskaičiuoto remiantis 
praėjusių penkerių metų vidurkiu, išskyrus 
geriausius ir prasčiausius produkcijos 
rezultatus.

Šiame straipsnyje „nepalankios oro 
sąlygos“ – tai tokie gamtos reiškiniai, kurie 
gali būti prilyginti stichinėms nelaimėms, 
kaip antai: šalna, kruša, ledas, lietus arba 
sausra, kurios sunaikina daugiau kaip 30 %
atitinkamo ūkininko metinio produkcijos 
vidurkio. Valstybės narės, vadovaudamosi 
savo šalies teisės aktais ir savo vykdoma 
kontrole, nustato finansinių indėlių 
skyrimo draudimo įmokoms, kai 
apsidraudžiama nuo nuostolių dėl 
nepalankių klimato sąlygų, reikalavimus.

Or. ro

Pagrindimas

În forma actuală articolul este prea restrictiv întrucât fenomenele meteorologice nefavorabile 
se pot întinde pe perioade mai mari de 3 ani. România deja a avut 3 ani de condiţii 
meteorologice nefavorabile care au afectat cantitativ şi calitativ producţia. Amendamentul 
introduce o mai amre flexibilitate.

Pakeitimas 641
Katerina Batzeli

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame straipsnyje „nepalankios oro 
sąlygos“ – tai tokie gamtos reiškiniai, kurie 
gali būti prilyginti stichinėms nelaimėms, 
kaip antai: šalna, kruša, ledas, lietus arba 
sausra, kurios sunaikina daugiau kaip 30 % 
atitinkamo ūkininko praėjusių trejų metų 
metinio produkcijos vidurkio arba trejų 
metų vidurkio, apskaičiuoto remiantis 

Šiame straipsnyje „nepalankios oro 
sąlygos“ – tai tokie gamtos reiškiniai, kurie 
gali būti prilyginti stichinėms nelaimėms, 
kaip antai: šalna, kruša, ledas, lietus, 
sausra, gaisras arba potvynis, kurios 
sunaikina daugiau kaip 30 % atitinkamo 
ūkininko arba 10 % tokias gamtos 
nelaimes patyriusio gamybos regiono
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praėjusių penkerių metų vidurkiu, išskyrus 
geriausius ir prasčiausius produkcijos 
rezultatus.

praėjusių trejų metų metinio produkcijos 
vidurkio arba trejų metų atitinkamo
ūkininko arba tokias gamtos nelaimes 
patyriusio regiono vidurkio, apskaičiuoto 
remiantis praėjusių penkerių metų 
vidurkiu, išskyrus geriausius ir prasčiausius 
produkcijos rezultatus.

Or. el

Pakeitimas 642
Maria Petre

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame straipsnyje „nepalankios oro 
sąlygos“ – tai tokie gamtos reiškiniai, kurie 
gali būti prilyginti stichinėms nelaimėms, 
kaip antai: šalna, kruša, ledas, lietus arba 
sausra, kurios sunaikina daugiau kaip 30 %
atitinkamo ūkininko praėjusių trejų metų 
metinio produkcijos vidurkio arba trejų 
metų vidurkio, apskaičiuoto remiantis 
praėjusių penkerių metų vidurkiu, išskyrus 
geriausius ir prasčiausius produkcijos 
rezultatus.

Šiame straipsnyje „nepalankios oro 
sąlygos“ – tai tokie gamtos reiškiniai, kurie 
gali būti prilyginti stichinėms nelaimėms, 
kaip antai: šalna, kruša, ledas, lietus arba 
sausra, kurios sunaikina daugiau kaip 20 %
atitinkamo ūkininko praėjusių trejų metų 
metinio produkcijos vidurkio arba trejų 
metų vidurkio, apskaičiuoto remiantis 
praėjusių penkerių metų vidurkiu, išskyrus 
geriausius ir prasčiausius produkcijos 
rezultatus.

Or. ro

Pagrindimas

Distrugerea a mai mult de 20% din productia medie anuală a unui agricultor reprezinta în 
sine un obstacol greu de depasit.
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Pakeitimas 643
Katerina Batzeli

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kiekviena valstybė narė arba regionas 
atlieka specialiuosius tyrimus, kuriais 
siekiama parengti statistinius / 
palyginamuosius duomenis apie 
pagrindinę produkciją ir mažiau 
paplitusias kultūras, kad būtų nustatytos 
objektyvios draudimo įmokų ribos.

Or. el

Pakeitimas 644
Katerina Batzeli

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Kiekvienam gamintojui gali būti 
taikomas pasėlių draudimas, pagal kurį 
be bazinio draudimo gali būti suteikiamas 
draudimas nuo papildomos rizikos, 
atsižvelgiant į ūkininko įmokos dydį ir 
apdraustus produktus. Į bazinį draudimą 
gali įeiti:
– papildomas produkcijos draudimas be 
jau nustatyto minimalaus draudimo,
– kolektyvinis draudimas, kurio 
apskaičiavimo pagrindą sudaro vietovės 
ar regiono produkcijos vidurkis,
– garantuojamų žemės ūkio pajamų 
draudimo produktai, jei buvo nustatyta 
rizika, dėl kurios mažėja produkcija, 
didėja gamybos sąnaudos ir mažėja 
konkurencingumas bei ūkių 
gyvybingumas.
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Or. el

Pakeitimas 645
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso.

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkininkui suteikiama parama iš 
finansinio indėlio sudaro 60 % mokėtinos 
draudimo įmokos. Valstybės narės, 
atsižvelgdamos į klimato padėtį arba į 
susijusio sektoriaus padėtį, gali nuspręsti 
paramos iš finansinio indėlio dalį 
padidinti iki 70 %.

2. Ūkininkui suteikiama parama iš 
finansinio indėlio sudaro 80 % arba 50 %
mokėtinos draudimo įmokos, remiantis 
Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 12 
straipsnio 2 dalyje nustatytais kriterijais.

Or. es

Justification

El nivel máximo de contribución a la primas de seguro que cubren únicamente fenómenos 
climáticos adversos debe incrementarse al 80% que es, por otra parte, el actual nivel medio 
de contribución en la cobertura de eventos naturales de forma aislada. Debe además 
introducirse un límite también para el nivel de contribución del Estado en relación con las 
pólizas multirriesgo. Este límite debe fijarse en el 50% si bien debería ser un límite 
intermedio entre 50% y 80%, dependiendo del peso que tenga en la prima la cobertura 
relativa al riesgo catastrófico y la relativa a la cobertura de otros riesgos causados por 
daños cercanos a los catastróficos.

Pakeitimas 646
José Manuel García-Margallo y Marfil

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkininkui suteikiama parama iš 
finansinio indėlio sudaro 60 % mokėtinos 
draudimo įmokos. Valstybės narės, 
atsižvelgdamos į klimato padėtį arba į 
susijusio sektoriaus padėtį, gali nuspręsti 

2. Ūkininkui suteikiama parama iš 
finansinio indėlio sudaro 80 % arba 50 %
mokėtinos draudimo įmokos, remiantis 
Reglamento (EB) 1857/2006 12 straipsnio 
2 dalyje nustatytais kriterijais.
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paramos iš finansinio indėlio dalį 
padidinti iki 70 %.

Or. es

Justification

El nivel máximo de contribución a la primas de seguro que cubren únicamente fenómenos 
climáticos adversos debe incrementarse al 80% que es, por otra parte, el actual nivel medio 
de contribución en la cobertura de eventos naturales de forma aislada. Debe además 
introducirse un límite también para el nivel de contribución del Estado en relación con las 
pólizas multirriesgo. Este límite debe fijarse en el 50% si bien debería ser un límite 
intermedio entre 50% y 80%, dependiendo del peso que tenga en la prima la cobertura 
relativa al riesgo catastrófico y la relativa a la cobertura de otros riesgos causados por 
daños cercanos a los catastróficos.

Pakeitimas 647
Katerina Batzeli

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkininkui suteikiama parama iš 
finansinio indėlio sudaro 60 % mokėtinos 
draudimo įmokos. Valstybės narės, 
atsižvelgdamos į klimato padėtį arba į 
susijusio sektoriaus padėtį, gali nuspręsti 
paramos iš finansinio indėlio dalį padidinti 
iki 70 %.

2. Ūkininkui suteikiama parama iš 
finansinio indėlio sudaro 75 % mokėtinos 
draudimo įmokos. Valstybės narės, 
atsižvelgdamos į klimato sąlygas arba į 
susijusio sektoriaus padėtį, gali nuspręsti 
paramos iš finansinio indėlio dalį padidinti 
iki 85 %.

Valstybės narės gali nustatyti didžiausią 
leistiną draudimo įmokos sumą, jei tokiai 
įmokai kompensuoti gali būti teikiama 
parama iš finansinio indėlio.

Valstybės narės gali nustatyti didžiausią 
leistiną draudimo įmokos sumą, jei tokiai 
įmokai kompensuoti gali būti teikiama 
parama iš finansinio indėlio.

Or. el
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Pakeitimas 648
Esther De Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkininkui suteikiama parama iš 
finansinio indėlio sudaro 60 % mokėtinos 
draudimo įmokos. Valstybės narės, 
atsižvelgdamos į klimato padėtį arba į 
susijusio sektoriaus padėtį, gali nuspręsti 
paramos iš finansinio indėlio dalį padidinti 
iki 70 %. Valstybės narės gali nustatyti 
didžiausią leistiną draudimo įmokos sumą, 
jei tokiai įmokai kompensuoti gali būti 
teikiama parama iš finansinio indėlio.

2. Ūkininkui suteikiama parama iš 
finansinio indėlio negali būti didesnė nei
60 % mokėtinos draudimo įmokos. 
Valstybės narės, atsižvelgdamos į klimato 
sąlygas, ligos protrūkio pobūdį ir 
intensyvumą arba į susijusio sektoriaus 
padėtį, gali nuspręsti paramos iš finansinio 
indėlio dalį padidinti iki 70 %. Valstybės 
narės gali nustatyti didžiausią leistiną 
draudimo įmokos sumą, jei tokiai įmokai 
kompensuoti gali būti teikiama parama iš 
finansinio indėlio.

Or. nl

Pakeitimas 649
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkininkui suteikiama parama iš 
finansinio indėlio sudaro 60 % mokėtinos 
draudimo įmokos. Valstybės narės, 
atsižvelgdamos į klimato padėtį arba į 
susijusio sektoriaus padėtį, gali nuspręsti 
paramos iš finansinio indėlio dalį padidinti 
iki 70 %.

2. Ūkininkui suteikiama parama iš 
finansinio indėlio sudaro ne daugiau kaip 
60 % mokėtinos draudimo įmokos.
Valstybės narės, atsižvelgdamos į klimato 
sąlygas arba į susijusio sektoriaus padėtį, 
gali nuspręsti paramos iš finansinio indėlio 
dalį padidinti iki 70 %.

Or. fr

Justification

Il convient d’introduire de la flexibilité concernant le niveau d’aide publique au financement 
des primes d’assurance, permettant de tenir compte de la pénétration différente de 
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l’assurance dans les différents secteurs, et d’exprimer la participation de la Communauté par 
rapport à ce niveau d’aide publique.

Pakeitimas 650
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso.

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Apdraudus pasėlius, draudimas galioja 
tik tada, jei tokias nepalankias oro sąlygas 
formaliai pripažino susijusios valstybės 
narės kompetentinga institucija.

Išbraukta.

Or. es

Justification

Este requisito, choca directamente con la regulación mercantil y la práctica de los seguros 
privados, al menos en Europa, y su mantenimiento haría prácticamente inviable la existencia 
de los seguros, privados o públicos, como instrumento de gestión de crisis.

Pakeitimas 651
José Manuel García-Margallo y Marfil

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Apdraudus pasėlius, draudimas galioja 
tik tada, jei tokias nepalankias oro sąlygas 
formaliai pripažino susijusios valstybės 
narės kompetentinga institucija.

Išbraukta.

Or. es

Justification

Este requisito, choca directamente con la regulación mercantil y la práctica de los seguros 
privados, al menos en Europa, y su mantenimiento haría prácticamente inviable la existencia 
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de los seguros, privados o públicos, como instrumento de gestión de crisis.

Pakeitimas 652
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Apdraudus pasėlius, draudimas galioja 
tik tada, jei tokias nepalankias oro sąlygas 
formaliai pripažino susijusios valstybės 
narės kompetentinga institucija. 

(3) Apdraudus pasėlius, draudimas galioja 
tik tada, jei tokias nepalankias oro sąlygas 
formaliai pripažino susijusios valstybės 
narės kompetentinga institucija ir tik tada, 
jei iš tikrųjų buvo imtasi būtinų 
prevencinių priemonių.

Or. de

Justification

Siehe Begründung Abschnitt 1.

Pakeitimas 653
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso.

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išmokos tokiems nuostoliams 
kompensuoti neturi viršyti visų 1 
pastraipoje nurodytų nuostolių 
kompensavimo išlaidų; jas išmokant, 
nereikalaujama nurodyti būsimos gamybos 
tipo ar kiekio ir nesiekiama tai nustatyti.

4. Išmokos tokiems nuostoliams 
kompensuoti neturi viršyti 1 pastraipoje 
nurodytų nuostolių kompensavimo išlaidų; 
jas išmokant, nereikalaujama nurodyti 
būsimos gamybos tipo ar kiekio ir 
nesiekiama tai nustatyti.

Or. es

Justification

Se propone la supresión de la palabra total porque en los seguros de daños, en general y en 
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los seguros agrarios, en particular, es habitual el establecimiento de franquicias o 
deducibles, que si bien rebajan el importe de la indemnización a percibir por el asegurado, 
contribuyen a rebajar, asimismo, el importe de la prima del seguro (y lógicamente la 
contribución financiera del Estado al coste del seguro, ya de por sí elevada, dado el alto 
valor de los bienes asegurados).

Pakeitimas 654
José Manuel García-Margallo y Marfil

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išmokos tokiems nuostoliams 
kompensuoti neturi viršyti visų 1 
pastraipoje nurodytų nuostolių 
kompensavimo išlaidų; jas išmokant, 
nereikalaujama nurodyti būsimos gamybos 
tipo ar kiekio ir nesiekiama tai nustatyti.

4. Išmokos tokiems nuostoliams 
kompensuoti neturi viršyti 1 pastraipoje 
nurodytų nuostolių kompensavimo išlaidų; 
jas išmokant, nereikalaujama nurodyti 
būsimos gamybos tipo ar kiekio ir 
nesiekiama tai nustatyti.

Or. es

Justification

Se propone la supresión de la palabra total porque en los seguros de daños, en general y en 
los seguros agrarios, en particular, es habitual el establecimiento de franquicias o 
deducibles, que si bien rebajan el importe de la indemnización a percibir por el asegurado, 
contribuyen a rebajar, asimismo, el importe de la prima del seguro (y lógicamente la 
contribución financiera del Estado al coste del seguro, ya de por sí elevada, dado el alto 
valor de los bienes asegurados).

Pakeitimas 655
José Manuel García-Margallo y Marfil

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Parama iš finansinio indėlio tiesiogiai 
teikiama susijusiam ūkininkui.

Išbraukta.

Or. es
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Justification

Debe tenerse en cuenta que, en cualquier caso, el pago de la contribución del Estado a la 
prima del seguro a través de las entidades aseguradoras se imputa siempre a los agricultores 
(y no a las entidades aseguradoras), es decir, la subvención le corresponderá siempre al 
agricultor. Esta práctica, utilizada en varios Estados miembros ha demostrado ser mucho 
más eficaz que el pago directo a lo agricultores, pago que, por regla general, impone 
importantes cargas administrativas para el agricultor.

Pakeitimas 656
Katerina Batzeli

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Parama iš finansinio indėlio tiesiogiai 
teikiama susijusiam ūkininkui.

5. Parama iš finansinio indėlio tiesiogiai 
teikiama susijusiam ūkininkui. Jei pasėlių 
draudimo sistemą tvarko ūkininkų grupė 
ar organizacija, kompensacijos 
ūkininkams mokamos per tokią grupę ar 
organizaciją, kuri gali sudaryti 
kolektyvines draudimo sutartis.

Or. el

Pakeitimas 657
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Bendrija iš 68 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų lėšų bendrai su valstybe nare 
finansuoja pastarosios finansinių indėlių 
teikimo išlaidas, sumokėdama 40 % 
reikalavimus atitinkančių draudimo 
įmokos sumų, nustatytų pagal šio 
straipsnio 2 dalį.

6. Bendrija iš 68 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų lėšų bendrai su valstybe nare 
finansuoja pastarosios finansinių indėlių 
teikimo išlaidas, sumokėdama 80 %
paramos iš finansinio indėlio, nustatyto
pagal šio straipsnio 2 dalį.

Or. fr
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Justification

Il convient d’introduire de la flexibilité concernant le niveau d’aide publique au financement 
des primes d’assurance, permettant de tenir compte de la pénétration différente de 
l’assurance dans les différents secteurs, et d’exprimer la participation de la Communauté par 
rapport à ce niveau d’aide publique.

Pakeitimas 658
Katerina Batzeli

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Bendrija iš 68 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų lėšų bendrai su valstybe nare 
finansuoja pastarosios finansinių indėlių 
teikimo išlaidas, sumokėdama 40 %
reikalavimus atitinkančių draudimo įmokos 
sumų, nustatytų pagal šio straipsnio 2 dalį. 

6. Bendrija iš 68 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų lėšų bendrai su valstybe nare 
finansuoja pastarosios finansinių indėlių 
teikimo išlaidas, sumokėdama 50 %
reikalavimus atitinkančių draudimo įmokos 
sumų, nustatytų pagal šio straipsnio 2 dalį. 

Or. el

Pakeitimas 659
José Manuel García-Margallo y Marfil

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Savitarpio pagalbos fondai gyvūnų ir 
augalų ligų atvejais

Savitarpio pagalbos fondai

Or. es

Justification

La versión española induce claramente a confusión y no se ajusta a la segunda opción 
contemplada en la Comunicación de la Comisión sobre gestión de riesgos y crisis en la 
agricultura -COM (2005) 74, que distingue entre los seguros (primera opción) y los Fondos 
Mutuales (segunda opción). Además, las Mutuas son entidades aseguradoras y, como tales, 
los seguros que ofrezcan deberán estar sometidos a los requisitos del Artículo 69 precedente. 
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En este sentido, es más acertado hablar en este caso de fondos mutuales.

Pakeitimas 660
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Savitarpio pagalbos fondai gyvūnų ir 
augalų ligų atvejais

Savitarpio pagalbos fondai ir draudimai 
gyvūnų ir augalų ligų atvejais

Or. en

Pakeitimas 661
Katerina Batzeli

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos kompensuoti ūkininkų 
ekonominius nuostolius dėl gyvūnų ar 
augalų ligos protrūkio, valstybės narės gali 
teikti jiems finansinę kompensaciją 
finansinių indėlių į savitarpio pagalbos 
fondus forma. 

1. Siekdamos kompensuoti ūkininkų 
ekonominius nuostolius dėl gyvūnų ar 
augalų ligos protrūkio arba dėl 
akivaizdžios nuolatinės krizės, susijusios 
su gamybos sąnaudomis ir rinka, 
Bendrijos, nacionaliniu ir (ar) regioniniu 
lygmenimis, valstybės narės gali teikti 
jiems finansinę kompensaciją finansinių 
indėlių į savitarpio pagalbos fondus forma. 

Or. el
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Pakeitimas 662
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith.

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Siekdamos kompensuoti ūkininkų 
ekonominius nuostolius dėl gyvūnų ar 
augalų ligos protrūkio, valstybės narės gali 
teikti jiems finansinę kompensaciją 
finansinių indėlių į savitarpio pagalbos 
fondus forma. 

(1) Siekdamos kompensuoti ūkininkų 
ekonominius nuostolius dėl gyvūnų ar 
augalų ligos protrūkio, valstybės narės gali 
teikti jiems finansinę kompensaciją 
finansinių indėlių į savitarpio pagalbos 
fondus forma, kai buvo imtasi atitinkamų 
prevencinių priemonių. 

Or. de

Pakeitimas 663
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos kompensuoti ūkininkų 
ekonominius nuostolius dėl gyvūnų ar 
augalų ligos protrūkio, valstybės narės gali 
teikti jiems finansinę kompensaciją 
finansinių indėlių į savitarpio pagalbos 
fondus forma.

1. Siekdamos kompensuoti ūkininkų 
ekonominius nuostolius dėl gyvūnų ar 
augalų ligos protrūkio, valstybės narės gali 
teikti jiems finansinę kompensaciją 
finansinių indėlių į savitarpio pagalbos 
fondus forma ir už draudimo nuo 
nuostolių dėl gyvūnų ligų įmokas forma.

Or. en
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Pakeitimas 664
Katerina Batzeli

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Fondas papildo nacionalines ūkininkų 
draudimo sistemas.

Or. el

Pakeitimas 665
Jan Mulder, Niels Busk

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) „savitarpio pagalbos fondas“ – tai 
valstybės narės pagal nacionalinius 
įstatymus akredituota ūkininkų 
apsidraudimo sistema, kurią taikant 
išmokamos kompensacinės išmokos tai 
sistemai priklausantiems ir ekonominių 
nuostolių dėl gyvūnų ar augalų ligos 
protrūkio patyrusiems ūkininkams;

a) „savitarpio pagalbos fondas“ – tai 
valstybės narės pagal nacionalinius 
įstatymus ir būsimus ES teisės aktus
akredituota ūkininkų apsidraudimo 2a 
dalyje nurodytomis sąlygomis sistema, 
kurią taikant išmokamos kompensacinės 
išmokos tai sistemai priklausantiems ir 
ekonominių nuostolių dėl gyvūnų ar augalų 
užkrečiamos ligos protrūkio patyrusiems 
ūkininkams, arba kurią taikant 
išmokamos kompensacinės išmokos tai 
sistemai priklausantiems ir tiesioginių 
nuostolių dėl gyvūnų ar augalų 
užkrečiamos ligos protrūkio patyrusiems 
ūkininkams;

Or. en
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Pakeitimas 666
Esther De Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) „ekonominiai nuostoliai“ – visos 
ūkininko patirtos papildomos išlaidos dėl 
ūkininko taikytų išskirtinių priemonių, 
siekiant sumažinti pasiūlą susijusioje 
rinkoje arba didelį gamybos sumažėjimą. 
Išlaidos, kurios gali būti kompensuojamos 
pagal kitas Bendrijos nuostatas, ir išlaidos, 
patiriamos taikant visas kitas sanitarines, 
veterinarines ar fitosanitarines priemones, 
nelaikomos ekonominiu nuostoliu.

b) „ekonominiai nuostoliai“ – visos 
ūkininko patirtos papildomos išlaidos dėl 
ūkininko taikytų išskirtinių priemonių, 
siekiant sumažinti pasiūlą susijusioje 
rinkoje, dėl neatidėliotinų skiepų patirtas 
išlaidas arba didelį gamybos sumažėjimą. 
Išlaidos, kurios gali būti kompensuojamos 
pagal kitas Bendrijos nuostatas, ir išlaidos, 
patiriamos taikant visas kitas sanitarines, 
veterinarines ar fitosanitarines priemones, 
nelaikomos ekonominiu nuostoliu, išskyrus 
atvejus, kai ūkininkai patiria nuostolių 
dėl apribojimų parduodant gyvulius juos 
skubiai paskiepijus, kaip nurodyta 
Sprendimo 90/424/EEB 11 straipsnio 4 
dalyje.

Or. nl

Pakeitimas 667
Jan Mulder, Niels Busk

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) „tiesioginiai nuostoliai“ – visos
tiesioginės ūkininkų išlaidos, patirtos dėl 
ES veterinarijos ar fitosanitarijos teisės 
aktų taikymo.

Or. en
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Pakeitimas 668
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) „atitinkamos prevencinės priemonės“ 
– tai priemonės, kuriomis užtikrinama 
kuo geresnė gyvulių ir augalų sveikata 
taikant atitinkamus gyvulių auginimo bei 
maitinimo metodus,  prie aplinkos 
pritaikytus augalų rūšių auginimo bei 
sodinimo metodus.

Or. de

Justification

Um einen sorgsamen Umgang mit Steuergeldern sicherzustellen sowie 
Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, muss sichergestellt sein, dass Betriebe  nur dann 
unterstützt werden, wenn sie standortangepasste Tierrassen und Pflanzensorten verwenden 
sowie in der Tierzüchtung die Merkmale Robustheit und Gesundheit besonders 
berücksichtigen. 

Pakeitimas 669
Jan Mulder, Niels Busk

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a.Valstybės narės, remdamosi būsima 
bendra sistema, kuri sudarys naujų ES 
teisės aktų dalį, savo ūkininkams pradeda 
taikyti privalomą išlaidų pasidalijimo 
sistemą, skirtą gyvulių užkrečiamų ligų 
protrūkio išlaidoms kompensuoti. Šiais 
naujais teisės aktais siekiama, kad 
dengiant būsimų protrūkių išlaidas 
nebūtų mažinama parama pajamoms ir 
kad tarp įvairių valstybių narių ūkininkų 
būtų panaikinti konkurencijos 
iškraipymai, atsirandantys dėl valstybių 
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narių valstybinės pagalbos, kuri teikiama 
gyvulių užkrečiamų ligų protrūkių atveju, 
skirtumų. Šiais naujais teisės aktais taip 
pat siekiama paskatinti ūkininkus kuo 
labiau sumažinti gyvulių užkrečiamų ligų 
infekcijos ir plitimo riziką. Valstybės 
narės, kuriose ūkininkams jau taikoma 
privaloma išlaidų pasidalijimo sistema, 
privalo padaryti jos pakeitimus, kad ji 
būtų suderinta su bendra sistema.

Or. en

Pakeitimas 670
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith.

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Finansinė kompensacija iš savitarpio 
pagalbos fondo mokama tiesiogiai 
ekonominių nuostolių patyrusiems 
ūkininkams, kurie yra to fondo nariai.

(3) Finansinė kompensacija iš savitarpio 
pagalbos fondo mokama tiesiogiai 
ekonominių nuostolių patyrusiems 
ūkininkams, kurie yra to fondo nariai, jei 
buvo imtasi atitinkamų prevencinių 
priemonių.

Or. de

Pakeitimas 671
Jan Mulder, Niels Busk

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Finansinė kompensacija iš savitarpio 
pagalbos fondo mokama tiesiogiai 
ekonominių nuostolių patyrusiems 
ūkininkams, kurie yra to fondo nariai.

3. Finansinė kompensacija iš savitarpio 
pagalbos fondo mokama tiesiogiai 
ekonominių nuostolių ar tiesioginių 
nuostolių patyrusiems ūkininkams, kurie 
yra to fondo nariai.
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Or. en

Pakeitimas 672
José Manuel García-Margallo y Marfil

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis ir a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 pastraipoje nurodyti finansiniai įnašai 
gali būti mokami, siekiant:

4. 1 pastraipoje nurodyti finansiniai įnašai 
gali būti mokami, siekiant padengti 
daugiausia trejų metų administracines 
išlaidas, patirtas steigiant savitarpio 
pagalbos fondą;

a) padengti daugiausiai trejų metų 
administracines išlaidas, patirtas steigiant 
savitarpio pagalbos fondą,

Or. es

Pakeitimas 673
José Manuel García-Margallo y Marfil

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) grąžinti komercinių paskolų, kurias 
savitarpio pagalbos fondas paėmė 
siekdamas išmokėti finansines 
kompensacijas ūkininkams, pagrindinę 
sumą ir palūkanas,

Išbraukta.

Or. es
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Pakeitimas 674
José Manuel García-Margallo y Marfil

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) savitarpio pagalbos fondui išmokėti iš 
kapitalo atsargų sumas, skirtas ūkininkų 
finansinėms kompensacijoms.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 675
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 4 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) padengti draudimo įmokų 
sąnaudas.Komisija 127 straipsnio 2 dalyje 
nurodyta tvarka nustato ilgiausią ir 
trumpiausią paskolų, atitinkančių 
finansinės pagalbos kriterijus, suteikimo 
laikotarpį.
Jei fondas moka finansinę kompensaciją 
pagal c punktą, valstybės finansinis 
indėlis mokamas tuo pačiu ritmu, kaip 
nustatyta minimalaus laikotarpio 
komercinei paskolai.

Or. en
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Pakeitimas 676
Jan Mulder, Niels Busk

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmos pastraipos nuostatomis 
nepažeidžiamos valstybių narių teisės iš 
dalies ar visiškai finansuoti finansinius 
indėlius, taikant privalomas kolektyvinės 
atsakomybės sistemas susijusiuose 
sektoriuose.

Pirmos pastraipos nuostatomis 
nepažeidžiamos valstybių narių teisės iš 
dalies ar visiškai finansuoti finansinius 
indėlius, taikant privalomas kolektyvinės 
atsakomybės sistemas susijusiuose 
sektoriuose, kol bus įgyvendinti nauji ES 
teisės aktai, kuriais sudaromas  
privalomas pagrindas visoms valstybėms 
narėms įdiegti išlaidų pasidalijimo 
sistemą gyvulių užkrečiamų ligų protrūkio 
atveju.

Or. en

Pakeitimas 677
Jan Mulder, Niels Busk

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės nustato savitarpio 
pagalbos fondų sudarymo ir valdymo 
taisykles, visų pirma siekdamos suteikti 
kompensacines išmokas ūkininkams krizių 
atveju arba siekdamos tokias taisykles 
administruoti ir kontroliuoti.

7. Valstybės narės nustato savitarpio 
pagalbos fondų sudarymo ir valdymo 
taisykles, visų pirma siekdamos suteikti 
kompensacines išmokas ūkininkams krizių 
atveju arba siekdamos tokias taisykles 
administruoti ir kontroliuoti. Šios taisyklės 
turi neprieštarauti naujajai bendrai 
sistemai, kuri priklausys  naujų ES teisės 
aktų sistemai, kaip nurodyta 2a dalyje.

Or. en
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Pakeitimas 678
Constantin Dumitriu

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Pagal šį straipsnį suteikiamos 
finansinės kompensacijos negali būti 
pridedamos prie lėšų, kurios ūkininkams 
skiriamos tarpininkaujant Sveikatos ir 
vartotojų apsaugos generaliniam 
direktoratui.

Or. ro

Justification

Este necesară o clarificare în ceea ce priveşte măsurile propuse prin această reglementare şi 
fondurile comunitare administrate de DG SANCO în cazul bolilor la animale.

Pakeitimas 679
Markus Pieper, Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
III antraštinės dalies 5 skyriaus 70 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

70a straipsnis
Speciali pagalba pieno gamintojams

1) Jeigu pagal išlaidų prognozes, atliktas 
remiantis  išankstinio perspėjimo sistema, 
nurodyta Reglamente (EB) 
Nr. 1290/2005, atitinkamų finansinių 
metų Finansinės programos 2 išlaidų 
kategorijoje lieka ne mažiau kaip 600 
milijonų EUR marža, ši suma, atskaičius 
minėtąją maržą, skiriama kaip specialioji 
pagalba pieno gamintojams.
2) Komisija kartu su atitinkamų 
finansinių metų preliminariu biudžeto 
projektu teikia Europos Parlamentui ir 
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Tarybai specialios pagalbos pieno 
gamintojams įvertinimą.
3) Specialioji pagalba pieno gamintojams 
gali apimti šias priemones:
a) specialiąją pagalbą, apibrėžtą šio 
reglamento 68 straipsnio 1 dalies b 
punkte;
b) priemones, nurodytas Reglamento Nr. 
1698/2005 20 straipsnyje ir 36 straipsnio a 
punkte, jei jos skirtos tiesiogiai padėti 
ūkiams.
4) Valstybės narės, remdamosi 
preliminariu biudžeto projektu, kaip 
numatyta 2 dalyje, ne vėliau kaip 
atitinkamų  metų spalio 15 d. praneša 
Komisijai, kokios priemonės bus taikomos 
vadovaujantis 3 dalimi.
5) Specialiosios pagalbos pieno 
gamintojams lėšos paskirstomos 
skirtingoms valstybėms narėms 
atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės 
referencinius kiekius, nurodytus 
Reglamento (EB) Nr. 1788/2003 I priede.
(6) Pieno sektoriaus įmonės gali gauti 
papildomų pajamų vykdydamos 
kraštovaizdžio išsaugojimo darbus.
Komisija kartu su laikotarpio nuo 2013 m. 
finansine perspektyva Europos 
Parlamentui ir Tarybai  teikia pasiūlymą, 
kaip galėtų būti tvarkomos struktūrinių 
fondų ir kaimo plėtros programos.

Or. de

Pakeitimas 680
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Pasiūlymas dėl reglamento
III antraštinės dalies 5 skyriaus 70 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

70a straipsnis
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Speciali pagalba pieno gamintojams
(1) Jeigu pagal finansiniams metams 
numatytas išlaidas, susijusias su įspėjimo 
apie pavojų sistema, nurodyta Reglamente 
(EB) Nr. 1290/2005, finansinės 
programos 2 išlaidų kategorijoje lieka 
mažiausiai 600 milijonų EUR marža, ši 
suma, atskaičius minėtąją maržą skiriama 
specialiajai pagalbai pieno gamintojams. 
(2)Komisija kartu su atitinkamų 
finansinių metų preliminariu biudžeto 
projektu teikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai specialios pagalbos pieno 
gamintojams įvertinimą
(3) Specialioji pagalba pieno gamintojams 
gali būti taikoma šiomis priemonėmis:
a) specialioji pagalba, apibrėžta šio 
reglamento 68 straipsnio 1 dalies b 
punkte;
b) priemonėmis, apibrėžtomis 20 
straipsnyje ir Reglamento Nr. 1698/2005 
36 straipsnio a punkte, kol jos tiesiogiai 
skirtos žemės ūkio valdoms padėti.
(4)Valstybės narės, remdamosi 
preliminariu biudžeto projektu, kaip 
numatyta 2 dalyje, ne vėliau kaip 
atitinkamų  metų spalio 15 d. praneša 
Komisijai, kokios priemonės bus taikomos 
vadovaujantis 3 dalimi.
(5)Specialiosios pagalbos pieno 
gamintojams lėšos paskirstomos 
skirtingoms valstybėms narėms 
atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės 
referencinius kiekius, nurodytus 
Reglamento (EB) Nr. 1788/2003 I priede.

Or. de
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